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 بهرام مرادی

 هایی از ُرماِن »شورِش تهمینه« بخش

 

 راننده ِاسنپ

جسِم سیاه   ککه تاشدِن یندم  ارمی فرعی بلواِر فرامرز    هایانتوی یکی از خیاب

ترمز.   یفشار دادم رو را ی چشمم. پامتوی پنج متری جلوی ماشین نشست گوشه

؟ انگاری با دکرونایی باش  دنکنیک پیرزن بود.  م.  دو متریش ایستادپریدم بیرون.  

توی   کس. هیچدبلندش کنن  دزدنوپاهاش زور میصورت خورده بود زمین. دست

چشماش هیچی  وری کرد.کی  را   تون شده مادر؟ سرشخیابون نبود. گفتم چیزی

نداشت. نجوا کرد خوخوردم ززمین. گفتم حالتون خوبه؟ گفت نترس پپسرم. گفتم  

گونی  کی گرفتم بلندش کردم. را  پارکینسون. زیِر بغلش اورژانس خبر کنم؟ گفت

رم  گفت خودم خودم می  ؟تونتون کجاس برسونمخونه  پرسیدمِن لمس بود.  وااستخ

تو  اپسرم. نش مادر؟ نجوا کرد ساندویچ   تونخونهکجاست  . پرسیدم  ماشینندمش 

هاتون برن ساندویچ بخرن. گفت  گرما؟ ُخب نوه  هام. گفتم توی اینبخرم برا نوه

حالش هیچی نبود.  تکیه داده بود به پشتی و توی چشمای بی   را   ان. سرش گرسنه

بلوار. گفتم کدوم ساندویچ نداره. ترمزکی زدم پیچیدم توی  ففرقی  فروشی؟ گفت 

ن اتک   را   به اطراف نگاه کرد. سرشجا خوبه؟  سوسیس بندری. گفتم این   کجلوی ی

دم. خواین من سفارش می شد. گفتم چی می داشت پیاده می  جنبید.ش  هاداد و لب

شش ساندویچ.  گفت  شش  شصت رفتم  تا  شد  دادم.  تومسفارش  کیسهانوپنج  ی . 

خیره شد بهم. به دستاش وپنج تومن.  گذاشتم کنارش. گفتم شد شصت  اا رهساندویچ

آورد. شمردم.    بیرون   مچالهاز جیِب مانتوش چند اسکناِس .  نگاه کرد. جیباشو گشت

چ این  من.  هگفتم  مادِر  تومنه  دیگهل  زباِن  به  انگار  کرد  نگام  یی حرف جوری 

ن. احساب کردم. نشستم پشِت فرمرفتم  ن گذاشتم روش  اوشش تومبیستزنم.  می

کجاکجاییم؟ گفتم  ناله کرد  نگاه کرد.    را  تون کجاس مادر؟ دوروَورشگفتم خونه

ته کردم. آمدم بپیچم توی هشتم. گفت نه اون فرامرز. گفت هشتم. سروبلواِر  توی  

از   این هشتمه. گفت نه هجده. هنوز چشماش هیچی نداشت. جاهایی  یکی. گفتم 

پیچیدم توی هیجدهم. پرسیدم  کرد و کبود میکم داشت َورم می صورتش کم شد. 

دستش ی آجری  طبقهی تکنه اخ  ککدوم خونه؟ با دست اشاره کرد برو. جلوی ی

  ا ر  ها. کیسه ساندویچ مپیاده شدباز کرد.    ا در ر.  تی صندلی. ایستادمزد به پش  ار

ن  انرده از خیاب  کی ی که با فاصله   . دِر خونهدچسبیدم نیفت  را  برداشتم. زیِر بغلش

مد. به  آکندم. صدایی نمی   را   پسرم. کفشامپولتو  بدم  شد باز بود. گفت بیا بیا  جدا می 

بسته بود.    های اتاقهاتوی هال نبود. در  کسهال که رسیدیم بوی بدی آمد. هیچ

  ک ها. نشست روی یساندویچ بچه  ،هات مادر؟ گفت هسستننوه  هستن  گفتم پس کجا

بست. گرمای هال بوی   را  گذاشت به پشتی. چشماش   را  مبِل سبِز تکی. پِس سرش
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سرک مد.  ا؟ صدایی نیهست  بار بلند گفتم کسی خونهکرد. دوسهچندبرابر می  ابد ر

. نه اپیشخواِن آشپزخ  یگذاشتم رو  ا کیسه ساندویچا ر. کسی نبود.  هاشیدم تو اتاقک

موبایلم تلفن کندم و توی دو خط نوشتم چی شده. شمارهبرگ کاغذ از دفترچه  کی

باز  را لحظه چشماش ک؟ یدکاری نداری ،رمهم نوشتم. گفتم مادر من دارم می را

صدا. رفتم بیرون.  ن خورد، ولی بیاش تک اهش نبود. لبههیچی تو نگا  هم  کرد. باز

 پشِت سرم بستم. ا ر انهدِر خ

 

 نگین 

مبِل   یروبود نشسته بزرگ مامان  .داخل رفتم هول شدم. قفِل در شکسته شده بود. 

ها؟ دزد آمده؟  چرا قفِل در شکسته مامانی؟ گفت شکستن. گفتم کیگفتم  خودش.  

ها کی اند؟ خیره شده بهم. گفت پرتقال بخور. اشاره کرد  ها. گفتم اونگفت نه، اون

کناِر مبِل   هم،  روروی عسلی روبه.  ن چای روی عسلی بودافنج  کیبه کنارش که  

ن داری؟  امهم  بزرگانمامگفتم  .  گذاشته شده بود  و چند میوه   بشقاب  کی ،  تکی

این میمنت  گفتم  گفت  دوروَورشعمهجاس.  دست  را   ؟  گفتم  کرد.  یه؟ شویینگاه 

وسواسی،    یعمه آمد. یواش گفتم وای از این  شویی نمیصدایی از دست جواب نداد.  

بیرون نشوره  دستاشو  نیستا صدبار  آمد طرفی که چشم  بزرگ مامان.  بیا  وابرو 

اِ    و  بود  عمه   بشقابِ چای و   گفتم من کجام مثِل مرجانه آخه  .  مرجانیواش گفت 

زیرلب گفت ها، نگین.   .نگانگام کردحاال بگو قفل چرا شکسته؟  مامانی؟ من نگینم.  

قرص آره،هاگفتم  گفت  خوردین؟  امروزتونو  میکمکم  ی  به لرزه.  تر  شد  خیره 

 دبگیریم که بتونی  ها تلفنی حرف زدم، گفته براتون از این واکر  گفتم با عمودستاش.  

دونید اگه . گفتم خوب میگه بیاد سری بهم بزنه. گفت راست میدتر راه بریراحت

تر از اینه خوام مِث پیرزنا بشم. گفتم بهخوام نمیواکر نمیگیرنش. گفت  بیاد می

ش.  اچشم  یدست گذاشت رودفعه این چیزو چیزو...  که بخورین زمین. گفت اون 

ند  اچرخ  را   یهویی یه سنِگ بزرگ... ساکت شد. سرشنبود،  گفتم عینک؟ گفت  

طوری گفت که اگر  مادرمه.    ؟ گفت چینه. گفت زنگ. گفتم زنگِ اطرِف دِر خ

شک کردم   رجا بود که دیگ اینکردم.  هاست مرده، باور میدانستم مادرش سالنمی

شد برود در را باز کند. گفتم من باز  داشت بلند می.  ددرکار باش  ییعمه واقعن  

و  می دست کنم  طرِف  صدای  رفتم  نبود.  توش  کسی  بود.  باز  درش  شویی. 

 ، پس مادر کو؟اسکندرآمد که بیا تو  بزرگمامان

کنه. گفت  زنه، ُمرده و زنده احضار می بزرگ داره تَوهم میشب به بابا گفتم مامان

کنی  شو جمع می همسایه، همین فردا وسایل  پسرِ   گفت نخیر، مامانِ   مامانماماِن من؟ م

خواِب خودمونو اتاق  گفت کجا جاش بدیم؟ مامان گفت  باباآریش پیِش خودمون.  می

 کنه.گه نجسه. مامان گفت عادت میمی ،ترسهدیم بهش. گفتم آخه از سگ میمی
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 تهمینه

دوازده    .ن خواستگارام بشمیااز  زِن یکی  خوام  می  .خوام تالق بگیرم بهادریمی 

  ه که بابا مرده. گه ده سالمیخنده  میاز توی موبایِل نگین  بهرود    .ساله که نیستی

گه باز شروع  مینگین  .  بیاربرا بهادری غذا    نگین.  جان دوازده سالگم نه مامانمی

شد چه خوب می که    خندهبهرود می  .گم ُخب آمده مرخصی؟ میبزرگکردی مامان

گه شاید منم  آی مرخصی؟ میگم تو کی میمیها گاهی وقتا بیان مرخصی.  مرده

میُمردم. می نگین  داری.  پرونا  فقط  تو  نه  میگم  ماماخنده.  کرونا  . بزرگنگه 

  ، گم این نگین نشنوهیواش می  ،گممی  .ههم باید یه زِن دیگه بگیراین بابات    گممی

پدرتونمی از  دارم  پرسه ُخب شادوماد خنده میمی  هپسر  .گیرمتالق می  گم من 

یکی  خوام  ازش میگم بعدن که ازدواج کردیم  می  .سکارهیه چی یه اسمش چی کی

جان گم مامانمی  .گه باشهمیشو ببینی.  تا فیلماز همین موبایالی جدید برام بخره  

که قبِل این  گه عمو بهش بگو حالت خوبه، دو هفته پیش،نگین میتره؟  حالت به

گم نباید  بیاریمش پیِش خودمون، زنگ زده اورژانس که حاِل شما خوب نیست. می

گم می   .حالمم خوبه  ،آلمان  جام توجان من این گه مامانمیزدم؟ بهرود  زنگ می

یهو صدای شکستِن   شینم.می  باال سرت  .زنم اورژانسزنگ می، بعدش  ؟ هاآلمان

گن زنم دزد دزد. می . جیغ میه بودنُگنده وسِط هال ایستادتا مرِد  دوسه   .آدمیی  چیز

می زنگ  داریم  است  دقیقه  ده  مادر،  هستیم  اورژانس  رو  ما  در  آخرش  زنیم، 

گفتم   بیمار کجاست؟  لحاف   بیننمین  دکورن  .جاستاینشکستیم،  زیِر  که  رو  تو 

می   یلرزمی حاجمی  .نالیمیکنی  عرق  زدی  تَوهم  و   .خانومگن  مرگ  ای 

تالق    تخوام ازمی  .تَوهمتَوهمتون با این  جوِن همه خانوم ای مرگ بخوره بهاجح

گم گه زِن کی؟ میخنده میبهرود می زِن یکی دیگه بشم.خوام بهادری، میبگیرم 

 گم.هر وقت اومدی دیدنم بهت می

 

 رعنا 

مرده و زنده  ات  قوِل نوهحاال که به ،  کنییی این عکس را نگاه میکه نشسته حاال  

کنارت   و  آیمپنجاه سال پیش بیرون میپشِت دوربیِن عکاِس  از  ،  کنیاحضار می 

تاجِ مروارید با  لباِس سفید و نیمزند این قدر توی چشم می ه چ نشینم تهمینه جان.می

نخواهد   تشب یاد آن هیچی از ات.  زدههای وحشتی ترسیده و گشادی چشمچهره

است   بعدش قرار  ینادکه نمی؛ چونودم بشاجشن تم  اهدخونمی  تکه دلجز این  ماند

  همین هم از سرت زیاد   هگفت  تبابا  .ییرا تمام کرده  نُهم  کالِس د. تازه  یچی پیش بیا

دیگران  ی شوهر. نگفت،  ات با شش کالس سواد رفت خانه دخترخاله . گفته  است

. چند  م دار  ار  شادیدخترم  توی این عکس  و    زور شوهر دادندرا به مکه    فتندهم نگ 

م از  اکد؟ توی هیچ متوی این عکس نیست  خودم جا؟ آها، چهار. چرا  این   ش هستسال

 مامرور حتا چهرهن شب بهآبعد از که  رقدآن  ،تمهم نیس عروسیت ی شبِ هاعکس
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کنم.  هایی را که توی عکس هستند احضار می حاال این.  دش خواهد    تهم فراموش

نخ  کاز کجا ی  ستکه معلوم نی  هست  تک از طرِف راست: این شهناز خواهرکوچ

  ها ش. بیِن خواهرهالب کاغذ؟ ـ گیر آورده گذاشته بیِن  یا لوله  هست  سیگار ـ سیگار

وپنج  یستباالی ب ، ، جلوی پدرت بیایستد به حرِف تو بکندخواهد بود که تنها کسی 

کن از    دازدواج  بعد  بگیردبچه    سه و  بهتالق  کنارش  آخی،  ناصراگم.  ، نم 

از    کیجا  این .  دباشمان،  پسرخاله ریاضی   ینابغه.  است  تربزرگ   شادیسالی 

اعدام.  و    ودشمی  هاپچطرفداِر    ،انقالب  ویندگچیزی که بهش می  . بعدِ دشخواهد  

پرستار  هستمهناز  دخترخاله  پشِت سرش    د.گیر، سرطاِن سینه میدشخواهد  . 

شوهرش   تو. دو سال بعِد  است  . کنارش دخترعمو فوزیهدمیرگی میوسه ساله لهچ

با دوتا   ود و اوششوهرش کشته می  ی که با عراق بشودجنگ در  آبادان.  دهند  می

،  تو. جلوی  ودشسرهنِگ بازنشسته می  کزِن یشهِر خودمان و    دگردبچه برمی

توی   ،ودش. خلبان میاست  ی داییپسری که نشسته، هوشنگ پسرکوچکه  همین

فهمید چه بالیی سرش آمده. اینی که   دوقت نخواهی. هیچودشن جنگ اسیر میاهم

اش َچپه فرامرز برادِر دو سال از  مو چش زده به سینه را کنارش نشسته و دستاش

وقت  ، ولی هیچ دکنزن عقد می ک، یودش. مهندس نفت میاست ترهوشنگ بزرگ

  ن با هم لج اند اهاشچون خانواده   ددهوقت هم تالقش نمیو هیچ  دکنزندگی نمی  اوبا  

. ستشهال  ت. پشِت سِر فرامرز خواهروسطیاندتا آخِر عمر عزِب اسمی خواهد م  و

صدام نامی    ک، داداِش فوزیه، عروسی خواهد کرد. بیست سال بعد یتبا پسرعمو

یی که به مدرسه   دخورمی   دفرستاسِم موشک میُکنی بهخرابنه اخ  کاز عراق ی

. شهال  وندشتا بچه پودر میشصت. پنجاهاندخوی شهال توش درس میپسرکوچکه

 نه ازده زیِر چ  ش را نه خواهد شد. کنارش، همین دختِر بور و سفیدی که دستادیو

قیافه  ملکهو  انگار  گرفته  رومیی  آفتاست  ی  نگاه هست  ،تدختردایی  ،،  چه   .

گاه خواهد  دانشبا پشتیبانی تو  تنها دختری توی فامیل که    . دومحکمی هم دارسفت

هاش خواهد رفت آمریکا و رفت، پزشک خواهد شد، بعِد انقالب با شوهر و بچه 

، جایی دوربینپشِت    به   د. دارهست  من  شادی برنخواهد گشت. جلوش هم که    ردیگ 

 ام هگفت  دد عکس بگیرهخواعکاس می  امهکه دید  من  .دکننگاه میام،  که من ایستاده

ان  توی عکس بیفتی و او مطمئن نیست که جاش همی عروس  جلو  بدو برو بشین

چپ خواهد شد، زندانی خواهد شد و بعِد آزادی فرار خواهد کرد  هم    شادی.  جاست

 کانادا.

چی خواهند    هاآدم  تِک اینبعدها تک  ینادنمی  تو  سفیدسیاهجا توی این عکِس  این

فرار چی هستنمی،  طورشد و چه و  زندان  و  انقالب و جنگ  نمیدانی  دانی  ، 

شوهرت مرده و از چهار  و ندانی    کنی  که این عکس را نگاهخواهد رسید  زمانی  

 ی نادکه نمی  ینادنمیشان فرار کرده و  یکی،  شان اعدام شدهیکی  زاییدییی که  بچه

 بشود م  اد جشن تمهخوانمی  ت که دل  ینادتنها میدر این عکس  که؛    ینادکه نمی
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آوری. حاال تنها به  یاد نمیو حاال همین را هم دیگر بهاز بعدش.    یترسچون می

سفید چی هست، ترس یعنی کنی  میکنی فکر  میفکر    یی وشدهخیره  این عکس  

 ؟ کی اندها آدم  هااینچی، بعد یعنی چه زمانی و.. و 

 

 


